
Declarație de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal

Parlamentul European se angajează să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal
și să vă respecte viața privată. Prezenta declarație de confidențialitate explică scopul
prelucrării datelor cu caracter personal în relație cu întrebările parlamentare, temeiul juridic
al acesteia, procedurile instituite pentru a asigura protecția tuturor datelor cu caracter
personal furnizate, modul în care sunt utilizate aceste informații și drepturile pe care le aveți
în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Ea menționează și datele de
contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita
drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor din Parlamentul European și ale Autorității
Europene pentru Protecția Datelor. Parlamentul European aplică Regulamentul
(UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, JO L 295-
21/11/2018.

1) Cine vă prelucrează datele cu caracter personal?

Parlamentul European acționează în calitate de operator1, în timp ce entitatea responsabilă
cu prelucrarea este Unitatea pentru activitățile deputaților, reprezentată de dl Francisco
Peyró Llopis (șef de unitate).

Vă rugăm să contactați operatorul/entitatea prin intermediul următoarelor căsuțe poștale
electronice funcționale: QuestOral@ep.europa.eu , QuestEcrit@ep.europa.eu și
interpellations@ep.europa.eu

2) În ce scop sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai în măsura în care
acest lucru este necesar pentru desfășurarea activității Parlamentului European, deoarece
întrebările parlamentare reprezintă o formă directă de control parlamentar asupra altor
instituții și organe ale UE. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru tratarea
întrebărilor cu solicitare de răspuns scris, a întrebărilor cu solicitare de răspuns oral urmat de
dezbateri și a interpelărilor.

Unitatea pentru activitățile deputaților primește întrebări parlamentare prin aplicația web și,
ulterior, le înregistrează, efectuează verificări ale admisibilității în conformitate cu criteriile
definite în Regulamentul de procedură și le transmite destinatarilor lor, inclusiv președintelui

1 Un operator de date este o autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu alte
autorități, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. Operatorul este
reprezentat de șeful entității.



Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia
Europeană, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate a Comisiei pentru tratarea
întrebărilor parlamentare.

3) Care este temeiul juridic al prelucrării?

Temeiul juridic al prelucrării include articolele 136, 138 și 139 din Regulamentul de procedură
al Parlamentului European, anexa III la Regulamentul de procedură al PE referitoare la
întrebările cu solicitare de răspuns scris și Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.

4) Care sunt datele cu caracter personal prelucrate?

Datele administrative cu caracter personal ale deputatului care pregătește întrebarea și orice
date cu caracter personal incluse în întrebările parlamentare primite prin aplicația web.
Autorii (deputați, comisii sau grupuri politice) pot include date cu caracter personal în
momentul redactării întrebărilor în cazul în care consideră că acestea sunt relevante pentru
subiectul în cauză. Responsabilitatea pentru conținutul întrebărilor le revine în totalitate
autorilor acestora.

5) Cum vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru a efectua prelucrarea autorizată de legislația Uniunii, Unitatea pentru activitățile
deputaților a instituit garanții și proceduri interne adecvate care asigură protecția drepturilor
și libertăților persoanelor vizate.

Operațiunea de prelucrare începe la primirea întrebării parlamentare prin intermediul
aplicației web. Fiecare situație/întrebare care conține date cu caracter personal, cu excepția
numelui deputatului în Parlamentul European, este evaluată de la caz la caz.

Unitatea efectuează cercetări aprofundate și verificări online pentru a stabili dacă datele cu
caracter personal în cauză au fost făcute publice, în conformitate cu dispozițiile existente
privind protecția datelor. Se examinează situația personală a persoanei vizate menționate,
ținând seama de temeiul juridic relevant pentru prelucrare.

Datele prelucrate pot include categorii speciale de date cu caracter personal care intră sub
incidența articolului 10 din Regulamentul (UE) 2018/1725, caz în care prelucrarea categoriilor
speciale de date cu caracter personal are loc în conformitate cu cel puțin una dintre
următoarele condiții prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1725:



(a) persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal respective pentru unul sau mai multe scopuri specificate;

(c) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale
altei persoane, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da
consimțământul;

(e) prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest
de către persoana vizată;

(g) prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în temeiul unei dispoziții din
dreptul Uniunii care este proporțională cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la
protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor
fundamentale și a intereselor persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la „condamnări penale și infracțiuni” face
obiectul condițiilor de prelucrare prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

După cercetarea fiecărui caz în parte, atunci când datele cu caracter personal dintr-o
întrebare parlamentară sunt considerate a fi de natură privată și nu respectă criteriile de mai
sus, unitatea contactează autorul (autorii), solicitând reformularea întrebării prin eliminarea
tuturor mențiunilor cu privire la datele cu caracter personal considerate inadmisibile.

6) Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Întrebările parlamentare sunt stocate în aplicația web QP Plus. După încheierea perioadei de
păstrare de cinci ani, dosarele privind întrebările parlamentare sunt transferate în arhivele
istorice ale Parlamentului European în scopuri istorice. Perioada de păstrare a întrebărilor
parlamentare face obiectul unui calendar de păstrare, astfel cum este definit în Lista comună
de păstrare la nivelul DG-urilor.

Versiunile finale ale întrebărilor parlamentare, astfel cum sunt trimise destinatarilor lor după
verificarea privind admisibilitatea și protecția datelor, sunt disponibile publicului pe site-ul
internet Europarl și în Registrul documentelor oficiale ale Parlamentului.

7) La cine vor ajunge datele dumneavoastră cu caracter personal?

Pe plan intern, accesul la întrebările parlamentare și la orice date cu caracter personal pe care
acestea le pot conține este limitat la diferitele categorii de personal responsabil cu
desfășurarea operațiunilor relevante. Acestea pot include, pe lângă Unitatea pentru
activitățile deputaților, DG TRAD pentru traducere, DG ITEC pentru probleme tehnice legate
de aplicațiile web, asistenții deputaților în Parlamentul European și personalul grupurilor
politice și al comisiilor.



În urma procedurii de admisibilitate descrise mai sus și după eliminarea tuturor datelor cu
caracter personal considerate inacceptabile, destinatarii datelor conținute în întrebările
parlamentare sunt alte instituții ale UE. Printre acestea se numără președintele Consiliului
European, Consiliul, Comisia sau Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate.

8) Vor fi comunicate datele dumneavoastră cu caracter personal unei țări terțe sau unei
organizații internaționale?

Întrebările parlamentare care au trecut de controalele și verificările descrise mai sus sunt
disponibile publicului pe site-ul Europarl și în Registrul documentelor oficiale ale
Parlamentului.

9) Sunt utilizate procese2 și/sau profilări3 automatizate pentru a lua decizii care v-ar
putea afecta?

Nu.

10) Dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute de la dumneavoastră, atunci
care este sursa lor?

Toate datele cu caracter personal provin din întrebări parlamentare redactate de deputați
în Parlamentul European, comisii sau grupuri politice, iar conținutul întrebărilor este
responsabilitatea exclusivă a autorilor lor. Operatorul nu poate verifica întotdeauna sursa
informațiilor cu caracter personal menționate de deputat într-o întrebare parlamentară.

11) Ce drepturi aveți?

Aveți următoarele drepturi:

o dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
o dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
o după caz, dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
o după caz, dreptul la restricționarea prelucrării;

2 Luarea unei decizii exclusiv prin mijloace automatizate și fără participare umană. {Exemple teoretice: pe o
pagină de internet, selectarea anumitor opțiuni vă va plasa automat pe diferite liste de distribuire, către care se
trimite buletinul informativ lunar corespunzător/folosirea unui sistem automat de notare a răspunsurilor la teste
grilă și atribuirea unui punctaj minim obligatoriu în funcție de numărul de răspunsuri corecte}.
3 Profilarea constă în analizarea aspectelor legate de personalitate, comportament, interese și obiceiuri ale unei
persoane pentru a face predicții sau pentru a lua decizii cu privire la persoana respectivă. Este utilizată pentru a
analiza sau prezice chestiuni privind performanțele persoanei vizate la locul de muncă, situația sa economică,
sănătatea, preferințele sau interesele sale personale, fiabilitatea sau comportamentul, amplasarea sau mișcările
sale etc. {Exemplu teoretic: atunci când utilizați instrumentele platformelor de comunicare socială, se colectează
date și se înregistrează tendințele dumneavoastră. Aceste date sunt apoi utilizate pentru a face predicții
noi/diferite în ceea ce vă privește.}



o după caz, dreptul la portabilitatea datelor;
o după caz, dreptul de a vă opune prelucrării;
o după caz, dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, fără ca acest

lucru să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului
înaintea retragerii acestuia;

o dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului
European la adresa data-protection@europarl.europa.eu;

o dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor la
adresa edps@edps.europa.eu.


